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ZRADA. Nejfrekventovanější slovo v sociální demokracii posledních dnů. Nemyslím
si, že jsou podstatné důvody, které vedly dva naše bývalé poslance k jejich činům.
Ale informace, které zazněly na sobotní konferenci pražské ČSSD, jsou velmi
závažné. „Brněnští přátelé měli totiž velké pochybnosti o úmyslech pana Pohanky
již při sestavování kandidátky“. Ano, tento výrok zazněl od řečnického pultu a
způsobil v sále poměrně značný rozruch. Jak je tedy možné, že se na kandidátce
vůbec mohl umístit na předním, volitelném místě? Když o tom stále více a více
přemýšlím, docházím k několika úvahám.
Úvaha první. Stanovy. Již několik let, několik sjezdů a několik předsedů se vedou
různé snahy o změnu Stanov. Sestavuje se několik expertních týmů, stanovová
komise po každém sjezdu obnovuje svoji činnost a vytýká si nové cíle s novými
lidmi a jediné čeho se dosáhne je, že sjezd přijme usnesení, kterým se závazek
přijetí změny Stanov odkládá do příštího sjezdu. No nevím, ale podle stávajících
stanov fungujeme již několik let a jde to také. Kdybychom energii a čas lidí z
expertních týmů a stanovové komise využili jiným způsobem, uděláme lepe pro
stranu. Tito lidé by mohli připravit celou řadu školení a praktických seminářů a
připravovat členy socdem na úskalí jednotlivých organizačních procedur. Ať jde o
způsob jednání zastupitelstev, vlády, senátu či poslanecké sněmovny. Určitě by
znalost jednotlivých procedur stála za to a také by přispěla k lepšímu prosazování
socdem politiky.
Úvaha druhá. Kariérní řád. Kariérní řád má osud podobný stanovám. Před každými
volbami se najde mnoho hlasů, které po něčem takovém volají. Dokonce už se i
našel někdo, kdo něco takového formuloval. A výsledek? Do sněmovny se i přesto
dostali lidé, kteří jej nesplňovali ani v základních podmínkách. A to nemluvím o
slavně neslavných zrádcích. Přátelé, myslím, že ti co připravují různé kariérní řády
matou dva pojmy. Jedním je vnitrostranické vzdělávání a druhá je, ať se to někomu
líbí nebo ne, volební procedura. Proti vnitrostranickému vzdělávání vůbec nic
nemám. Dokonce jsem rád, že i stávající předseda Paroubek se tomuto tématu
chce prioritně věnovat. Držím mu nejen palce, ale jsem i připraven jako člen
socdem tomuto pomoci. Druhým pojmem – volební procedura – je řečeno, kdo a za
jakých podmínek může kandidovat a jakým způsobem má být volen. Kdo může
kandidovat je jasné ze stanov. Je to každý člen. Ano, každý člen má právo volit a
být volen. To je jedno ze základních práv každého člena a nikdo ho nesmí
zpochybňovat. Způsob, jakým je každý člen na určitou stranickou či zastupitelskou
funkci volen, je stanoven volebním řádem. Ten musí vycházet z takzvané „Modré
knihy“, která je souborem interních směrnic strany. Proč o tom píšu? Protože po
každé volbě jsem svědkem toho, jak někdo říká, že ten být zvolen neměl, že je
nespravedlivé, že ten či onen je na x-tém místě kandidátky. Přátelé, doufám, že
takovéto stesky budeme slýchat čím dál tím méně, a že ti, kteří si takto stýskají,
konečně pochopí, že volby jsou rozhodnutím většiny kolektivního orgánu. A pokud
se jim o svých kvalitách nepodaří tuto většinu přesvědčit, tak se prostě musí smířit
s tím, že zvoleni nebudou i nadále.
Úvaha třetí. Kolektiv. I když toto slovo zní možná trošku divně, přesto veškeré
složky strany jsou kolektivem. A co dělá dobrý kolektiv? Co můžeme udělat pro to,
aby mezi nás přicházeli noví a noví členové a to ať jsou staří, mladí, ženy, muži?
Musíme především vytvořit příjemný kolektiv, kam se lidé budou vždy těšit, kde si
mohou popovídat se svými přáteli. Musíme ukázat, že jsme dobrý kolektiv i na
veřejnosti. Což se, bohužel, poslední dobou moc neděje.
Přátelé, v celé řadě z nás je hořkost. Hořkost ze zrady těch, od kterých jsme to
nečekali. Doufám, že toto období pro nás už konečně ponaučením a že už se nikdy
neobjeví Teplíci, Wagnerové, Pohankové, Melčáci....
Váš
Karel Šašek
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Zprávy z OVV, 17. ledna 2007
Organizační věci:
- Př. Petrus informoval, že fotky členů na internetu jsou průběžně aktualizovány. Dále požádal
členy OVV, aby informovali členy na svých MO, že pokud chtějí mít své foto umístěno na
www.cssdpraha8.cz, aby jej předaly tajemníkovi.
- Př. Petrus obeznámil členy OVV o tom, že je nutné změnit podpisový vzor v bance, vzhledem
ke změně P OVV ČSSD Praha 8. OVV ČSSD Praha 8 schvaluje nový podpisový vzor u svého účtu
č. 000000-0207034339/0800 vedeného u ČS a.s.. S účtem budou moci nově disponovat Ing.
Milan Hejkrlík, Mgr. Jiří Kubovič, Roman Petrus, Eva Rudová, Karel Šašek a Jaromír Tischer, DiS.
Způsob bude vždy možný pouze dvěma osobami, které jsou uvedeny v tomto usnesení plus
razítkem OVV ČSSD Praha 8.
- Př. Petrus představil svou vizi manuálů, kde by byly vyjmenované povinnosti předsedů MO,
členů VMO a tajemníka, aby v budoucnu nemohlo dojít k záměně povinností jednotlivých funkcí.
Manuály musí vycházet z interních předpisů ČSSD – z „Modré knihy ČSSD“. – OVV ČSSD Praha 8
pověřuje místopředsedkyni OVV Evu Rudovou, aby v součinnosti s tajemníkem, vypracovala do
14.02.2007 a tentýž den zaslala mailem členům OVV „Manuál předsedy MO a člena VMO“ a
„Manuál tajemníka OVV“.
- Př. Petrus vylíčil také svou vizi „Archivačního řádu OVV ČSSD Praha 8“, který musí vycházet z
„Modré knihy ČSSD“. – OVV ČSSD Praha 8 pověřuje místopředsedkyni OVV Evu Rudovou, aby
v součinnosti s tajemníkem, vypracovala do 14.03.2007 a tentýž den zaslala mailem členům OVV
„Archivační řád OVV ČSSD Praha 8“.
- Př. Petrus vysvětlil přítomným problematiku obnovování majetku, jelikož starý majetek pomalu
a jistě dosluhuje a znovu poděkoval př. Mgr. Radimu Zátopkovi za zapůjčení nábytku a př. I.
místopředsedovi Karlu Šaškovi za zapůjčení dvou počítačů. Dále př. Petrus požádal, aby členové
OVV předali tajemníkovi své náměty k obnově majetku ČSSD.
Náměty z MO:
Př. Petrus přednesl návrh př. Fiřtíka – pořízení obrazů T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R.
Štefánika a připomínání celospolečenských výročí ve výloze sekretariátu. Př. Petrus a př. Šašek
připomněli, že návrh na pořízení obrazů se již v minulém funkčním období projednával a nebyl
schválen. Tajemník připomněl, že případné pořízení jediné fotografie by činilo 1 000,- až 1 200,bez DPH.
Usn. 06/02/07 – OVV ČSSD Praha 8 navrhuje zakoupení obrazů TGM, E. Beneše a M.R.
Štefánika. (0/10/0) Nechváleno
Usn. 07/02/07 – OVV ČSSD Praha 8 tajemníka, aby u příležitosti významných
celospolečenských výročí upravil výlohu. (9/0/1) Schváleno
- Př. Majerová připomněla návrh z MO Kobylisy, aby ve výloze bylo pozvání k ČSSD. Př. Petrus
požádal př. Majerovou a př. Kiliana o vypracování hesel k pozvání do ČSSD.
- Př. Petrus připomněl ,že na MO Kobylisy bylo na návrh př. Vaňka přijato usnesení, aby se OVV
ČSSD Praha 8 obrátil na KVV ČSSD Praha s výzvou, aby KVV ČSSD Praha vyzval ostatní KVV k
tomu, aby své poslance ve svém volebním obvodu oslovili a připomenuli jim povinnost podpory
politiky ČSSD a politiky př. Paroubka. Toto usnesení bylo jednomyslně přijato.
Usn. 08/02/07 – OVV ČSSD Praha 8 vyzývá KVV ČSSD Praha, aby vyzval ostatní KVV k tomu,
aby své poslance ve svém volebním obvodu oslovili a připomenuli jim povinnost podpory politiky
ČSSD a politiky př. Paroubka .
Problematika přecházející z minulého OVV:
- Př. Petrus přednesl návrh MO Bohnice z 16.1.07 o zrušení členství v ČSSD PhDr. Martinu
Profantovi.
Usn. 09/02/07 – OVV ČSSD Praha 8 schvaluje {v souladu se Stanovami ČSSD (ČÁST 1., Čl. 7,
bod /2/)} na návrh MO Bohnice ze dne 16.1.2007 vyloučení PhDr. Martina Profanta z ČSSD.
(10/0/0) Schváleno
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Členské příspěvky za rok 2006:
- Př. Petrus oznámil přítomným, že někteří členové obvodní organizace ČSSD Praha 8 dosud
nezaplatili členské příspěvky za rok 2006 nebo je neuhradili v plné výši dle usn. ÚVV o tzv. 3%
zvýšených členských příspěvcích. Všichni neplatiči budou vyzváni dopisem k dodatečnému
zaplacení.
Komunální politika:
- Př. Petrus znovu oznámil OVV svou vizi, aby jednání OVV a klubu zastupitelů bylo mnohem
více provázanější a tím ČSSD na Praze 8 mohla lépe plnit svůj volební program. Dále pak
informoval OVV, že proběhlo další jednání klubu zastupitelů, zápis z Klubu zastupitelů dostali
členové do svých materiálů. Dále Př. Petrus představil složení komisí Rady městské části. Dlouze
se diskutovalo o placeném parkování v Karlíně a Libni.
Personální problematika:
Př. Petrus předložil OVV materiál, který vznikl na základě jednání MO Kobylisy:
Pro případy převodu členů z obvodu Prahy 8 do jiných obvodních organizací strany
navrhujeme přijmout usnesení OVV Praha 8 vycházející z dřívějších usnesení jednotlivých
místních organizací následovně:
•
Člen žádající o vstup do strany a následný převod do jiné obvodní organizace ČSSD je
povinen osobně přijít na příslušnou MO.
•
Převeden může být člen žádající o přeregistraci až po splnění všech podmínek vzniku
členství včetně zaplacení členského příspěvku na běžný rok v mateřské obvodní organizaci.
•
Návrh na převod člena na jinou obvodní organizaci předávat do OVV až po schválení
převodu člena příslušnou MO.
•
Členu žádajícímu o přeregistraci do jiné obvodní organizace budou zaslány pozvánky na tři
po sobě jdoucí schůze MO.
•
V případě, že člen žádající o převod do jiné obvodní organizace nepřijde na žádnou ze tří
po sobě jdoucích schůzí, ačkoliv byl pozván, navrhujeme oznámit obvodní organizaci do níž
chce člen přejít, že na žádnou z těchto schůzí MO člen nepřišel, aby tuto situaci řešili obě
obvodní organizace ve vzájemné spolupráci
Usn. 10/02/07 – OVV ČSSD Praha 8 schvaluje materiál s názvem „Návrh společného postupu
pro OVV a MO v oblasti personální politiky ČSSD, pověřuje tajemníka, aby tento materiál předal
hlavnímu manažerovi ČSSD pro zapracování do Modré knihy ČSSD a pověřuje předsedu OVV př.
Petruse, aby k tomuto materiálu napsal průvodní dopis. (9/0/1) Schváleno
Usn. 11/02/07 – OVV ČSSD Praha 8 přikazuje svým MO, aby projednali a případně schválili na
svých schůzích materiál s názvem „Návrh společného postupu pro OVV a MO v oblasti personální
politiky ČSSD. (10/0/0) Schváleno

Internet na sekretariátu ČSSD Praha 8
Již několik měsíců je na sekretariátu OVV ČSSD Praha 8 přístupný internet pro členy a
sympatizanty ČSSD. K tomuto účelu jsou určeny 2 počítače umístěné ve výklenku za hlavní
místností. Neobávejte se je využít, v případě potřeby Vám tajemník ochotně poradí.

Intranetová diskuse
Modernizací neprochází ČSSD jen ve slovech, ale také v činech, od 1.1.2007 je spuštěna nová
intranetová diskuse ČSSD na adrese www.cssd.cz/ik. Pro její využívání je zapotřebí zadat
uživatelské jméno a heslo, pokud ho nemáte přiděleno kontaktujete, prosím, tajemníka, který
Vám jej zajistí.tato diskuse je určena pouze pro členy ČSSD a vnitřní využití. Můžete se zapojit
do různých debat týkajících se strany nebo se zeptat přímo hlavním představitelů ČSSD na to,
co Vás zajímá.
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Přehled zvolených funkcionářů na krajské konferenci
Předseda KVV

JUDr. Petr Hulínský

Místopředsedové KVV

Mgr. Karel Klíma, Bc. Miroslav Svoboda, Ing. Karel
Březina, Daniel Hodek, Mgr.Jan Choděra, Mgr. Hana
Halová

Předsedkyně KKK

Radka Kleslová

Členové KKK

Ing. Pavel Váleček, RNDr. Zbyněk Sedlák, Bc.Rostislav
Přibyl, Ing. Vladimír Honzák, Bc. Robin
Tampa,
Doc.JUDr. Michal Spirit, Ing. Vladimír Remeš.

Člen Předsednictva ČSSD

JUDr. Petr Hulínský

Člen ÚVV za krajskou organizaci

JUDr. Michaela Kozlová

Náhradník člena ÚVV

Ing. Miroslav Václavek

Delegáti XXXIV. Sjezdu

JUDr.Michaela Kozlová, Hana Nováková, Zdeněk
Doškář, JUDr.Ing. Miloslav Ludvík, Ing. Mgr. Miroslav
Poche, Karel Ptáčník, MUDr.Vladimír Polanecký, MA
Tomáš Pubrdle, Bc. Jan Smetana, Ing. Jaroslava
Trnková,CSc.

Člen ÚKK

František Adámek

Čestní hosté Sjezdu

prof.Erazim Kohák, Petr Formánek

Nominace na předsedu ČSSD

Ing. Jiří Paroubek

Nominace na místopředsedy ČSSD

JUDr. Petr Hulínský, Ing. Zdeněk Škromach

Složení KVV
Obvod č.

Výběr usnesení KK

OVV P-1

Příjmení
Člena:
JUDr. Solil

Jméno
Člena:
Ivan

OVV P-2

JUDr. Palivec

Pavel

OVV P-3

Kucián

Michal

OVV P-4

Ptáčník

Jan

OVV P-5

Šesták

Michal

OVV P-6

Ing. Pekárek

René

OVV P-7

Kopecký

Jaroslav

OVV P-8

Ing. Pokorný

Petr

OVV P-9

MUDr. Kolínský

František

OVV P-10
OVV P-11

Ing.Weinert, CSc. Antonín

OVV P-12

Marhoul

Jan

OVV P-13

Ing. Mareček

Aleš

OVV P-14

Ing. Zadina

Zdeněk

OVV P-15

RNDr. Habrnál

Lubomír

požaduje po ÚVV ČSSD zrušení
členství př. Melčáka za to, že
spolu s př. Pohankou zradili
důvěru voličů i spolustraníků.
− KK ukládá KVV obnovit diskusní
podvečery
v lidovém
domě,
které podpoří aktivizaci politiky
ČSSD v Praze.Užitek přinese
zejména důchodcům a ostatním
nízko příjmovým skupinám, ale i
ostatním občanům
− KK ukládá KVV navázat vhodné
kontakty s profesionálními a
zájmovými
sdruženími
a
pracovat
i
mimo
volební
kampaň, aby současní voliči
ČSSD neutíkali k voličům KSČM
či jiným politickým stranám.
−
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Fotografie z krajské konference

Foto poskytl Ing. Petr Pokorný a Roman
Petrus.
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Přehled akcí
MO Karlín a MO Libeň

6.2.

18:00 Zenklova 27

MO Kobylisy

13.2.

18:00 Zenklova 27

Derniéra výstavy obrazů a soch J. Švadlenky

16.2.

17:00 Zenklova 27

Klub zastupitelů

19.2.

18:00 Zenklova 27

MO Bohnice

20.2.

18:00 Zenklova 27

OVV Praha 8 rozšířené o členy komisí MČ P8

21.2.

18:00 Zenklova 27

MO Čimice

27.2.

18:00 DD Bohnice

SON při ČSSD Praha 8

27.2.

17:00 Zenklova 27

MO Karlín a MO Libeň

6.3.

18:00 Zenklova 27

MDŽ

7.3.

Městsk. knih.—
18:00 Mariánské nám.

Reprezentační ples ČSSD

10.3.

Žofín

MO Kobylisy

13.3.

18:00 Zenklova 27

Klub zastupitelů

19.3.

18:00 Zenklova 27

MO Bohnice

20.3.

18:00 Zenklova 27

OVV Praha 8

21.3.

18:00 Zenklova 27

XXXIV. Sjezd ČSSD

23.-25.3.2007

BVV Brno

Návštěva Senátu PČR

27.3.

17:30

MO Čimice

27.3.

18:00 DD Bohnice

SON při ČSSD Praha 8

27.3.

17:00 Zenklova 27

3.4.

18:00 Zenklova 27

MO Kobylisy

10.4.

18:00 Zenklova 27

Klub zastupitelů

16.4.

18:00 Zenklova 27

MO Bohnice

17.4.

18:00 Zenklova 27

OVV Praha 8

18.4.

18:00 Zenklova 27

MO Čimice

24.4.

18:00 DD Bohnice

SON při ČSSD Praha 8

24.4.

17:00 Zenklova 27

MO Karlín a MO Libeň

Stalo se před deseti lety
OVV 19.02.1997
Usnesení 1/03/97 - OVV schvaluje zápis a usnesení z všeplenárního zasedání dne 5.2.1997, konaného v
L.D. m.č.202. K bodu 5. se rozhodlo neúkolovat už dále nikoho a považovat věc česko-německé deklarace
za formálně uzavřenou tím, jak dopadla v PČR, jako politickou realitu. V myslích však zůstává pocit, který
nelze nikdy vymazat a který je nutné mít obezřetně ve vztahu k Němcům na paměti. Pro účastníky sjezdu
bude zaslána výzva.
Usnesení 3/03/97 - delegáti na městské konferenci budou navrhovat na místopředsedu MěV př. Černého,
na organizační práce v MěV doporučují př. Pokorného. Dále je usneseno o jednotném postupu při volbě
předsedy, tj. volit kandidáta př. Březinu, který se osvědčil v jarních parl. volbách jako zásadový, obratný a
racionální organizátor. Současně se bere na vědomí myšlenka prosazování umístění sekretariátu MěV na
ulici v prostoru dnešní prodejny knih a tím umožnění řádné presentace města jako regionu Sekretariát
utajený ve dvoře v patře a téměř bez označení nemůže nadále reprezentovat.
MO Karlín 2.2.1997
Tajemník OVV Pokorný v nepřítomnosti předsedy MO V. Kouby zahájil schůzi a vysvětlil, proč tuto schůzi
svolává OVV. (předseda MO je od prosincové schůze, kde byl značně indisponován, prakticky nezvěstný).
Vzhledem k tomu, že není zápis z minulého zasedání s výsledkem hlasování o delegátech na OK a je třeba
je potvrdit či znovu zvolit. Dále seznámil přítomné , že z rozhodnutí OVV bude do vyřešení záležitostí
pověřen řízením MO př. Duda jako člen MO i OVV.
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Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8
si Vás dovoluje pozvat na derniéru obrazů a soch
Jana Švadlenky
v pátek 16. února 2007 od 17:00
v prostorách sekretariátu, Zenklova 22, Praha 8
Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8
si Vás dovoluje pozvat na návštěvu reprezentačních prostor Senátu
Parlamentu České republiky, která se uskuteční
v úterý 27. března 2007 od 17:30
sraz před Senátem (Senátní ulice).
Dovolujeme si Vás požádat o potvrzení účasti vyplněním návratky, která je k
dispozici u tajemníka OVV Praha 8 nebo během schůzí místních organizací,
případně potvrzení účasti telefonicky 222 502 655.

OVV ČSSD Praha 8
pořádá pravidelnou

Bezplatnou bytovou právní poradnu
Sdružení na ochranu nájemníků
při ČSSD Praha 8
Termín konání:
27. února 2007
27. března 2007
24. dubna 2007
vždy od 18:00
Místo konání:
Sekretariát OVV, Zenklova 22, Praha 8
200m od stanice Metra B Palmovka
(naproti Divadlu pod Palmovkou)
V případě zájmu se, prosím, objednejte na č. 222 502 655
nebo 721 029 892
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Přehled členů ČSSD v komisích Rady MČ Praha 8
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sociální a zdravotní: Ing. Lenka Majerová, Jana Štollová
Pro bytové a nebytové prostory: Zdeněk Ševčík, Roman Petrus, Jiří Reiner
Pro obecní majetek: Mgr. Radim Zátopek, Bc. Daniel Rödig, Mgr. Jiří Kubovič
Pro životní prostředí: Ing. Petr Kilián
Pro územní rozvoj: Mgr. Radim Zátopek, Karel Šašek
Pro bezpečnost a pořádek: Ing. Milan Hejkrlík, Roman Minařík
Pro informatiku: Ing. Milan Hejkrlík, Karel Zemek
Pro výchovu a vzdělání: Ing. Lenka Majerová, Eva Rudová
Dopravní: Ing. Petr Kilián, Bc. Daniel Rödig
Kulturní: Roman Petrus, Martin Hacker
Protidrogová: Ing. Lenka Majerová
Památková zóna (peníze EU): Bc. Daniel Rödig, František Matyáš
Národnostní menšiny: Jaroslav Šikula, Kateřina Kubešová
Redakční rada: Roman Petrus

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor má sedm členů. Jsou zde dva zástupci ČSSD, mimo mé osobičky ještě
Zdeněk Ševčík, dále pak dva komunisté a tři členové ODS. Na prvním jednání probíhaly
standardní organizační záležitosti týkající se svolávání kontrolních výborů, schválení jednacího
řádu výboru a volby místopředsedy, jímž se stal Mgr. Martin Frouz z ODS.
Pokud se jedná o činnost kontrolního výboru v tomto roce rozhodl se kontrolní výbor
především zúčastnit se projednávání hospodářských výsledků za rok 2006, které bude
probíhat na přelomu února a března 2007.
Dále pak byly dlouze diskutovány otázky a oblasti, které by měly kontrolní výbor zajímat
v tomto roce. Bylo schváleno toto: Kontrolní výbor se bude zabývat zejména kontrolou
oblasti hospodaření s finančními prostředky ze strany správních firem, hospodařením s byty a
nebytovými prostředky, využíváním finančních prostředků určených na údržbu veřejné
zeleně, hospodařením příspěvkové organizace – Jednotka civilní ochrany (JCO).

Finanční výbor
Předsedou finančního výboru byl na posledním zastupitelstvu MČ Praha 8 zvolen Daniel
Rödig. Výbor je sedmičlenný a kromě 2 zástupců z řad ČSSD je tvořen 2 zástupci z ODS, 1
zástupcem z KSČM a 2 zástupci z řad občanů.
První finanční výbor MČ Prahy 8 v roce 2007 se po domluvě se všemi zúčastněnými sejde až
po uzávěrce tohoto čísla, konkrétně tedy 29. ledna 2007. Na programu jednání bude kromě
zvolení místopředsedy výboru, návrhu jednacího řádu i návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok
2007.
V této souvislosti vypracoval předseda výboru Daniel Rödig přehled výše příjmů a výdajů MČ
Prahy 8 realizovaných za posledních 5 let. Přehled byl doplněn přehledným grafickým
zpracováním, které jasně poukazuje na vývoj těchto ukazatelů. Pro všechny zájemce je
přehled v papírové podobě k dispozici na sekretariátu OVV ČSSD. Je možno pro zájemce
zaslat i v elektronické verzi.
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Co se dělo, děje a bude se dít
Co nového v Thomayerových sadech?
Nově si můžete v Thomayerových sadech zahrát hru typickou pro francouzská města pétanque. Skládka, která původně hyzdila toto místo byla v jarních měsících zlikvidována za
magistrátní peníze, v listopadu zde za peníze radnice Prahy 8 zahradnická firma upravila povrch
hřiště i celé jeho okolí. Můžete se těšit na nové lavičky a odpadkové koše. Přibude také 70
centimetrů vysoké oplocení, které má ochránit povrch hřiště před psy. Na závěr budou v okolí
nového hřiště vysázeny popínavé dřeviny a zájemci o hru si přečtou o jejích pravidlech a historii
na nové informační tabuli.
Pražské bienále v Karlíně
V Praze se v příštím roce opět uskuteční jedna ze zdejších přehlídek současného výtvarného
umění Prague Biennale. Pražské bienále se po vzoru obdobných přehlídek současného umění
různě ve světě konalo poprvé v roce 2003. Téma přehlídky, jež se bude konat od 24. května do
16. září 2007, zní Glocal & Outsiders. Místo konání bude stejné jako v minulém roce – prostor
bývalé Thámovy haly v Karlíně. Prostor haly projde radikální proměnou podle originálního
projektu Getulia Alvianiho, který "předznamenává nové trendy". Název Glocal & Outsiders má
naznačit pokus o sondu do místní kultury a její srovnání s mezinárodním kontextem.
Libeňský most bude ve videoklipu skupiny Kabát
Obrovský hořící tahač v centru Prahy, zuřivá honička policie a vyděšení důchodci v tramvajích!
Kabáti natáčeli nový klip a hlavní město bylo vzhůru nohama! Přesně tohle zažili cestující na
Libeňském mostě, kde se točila část videoklipu „Burlaci na Volze"- na kolejích tam jezdilo
terénní auto, které vytvářelo hustou mlhu, a za ním se pomalu valil obrovský náklaďák, který
táhlo několik lidí, které byste v noci určitě sami potkat nechtěli. Někteří cestující byli tak
vyděšeni, že dokonce zavolali policii!
Praha 8 - rok 2007 ve znamení dopravy
Před dokončením budou v závěru příštího roku dvě velké dopravní stavby. Téměř postaven
bude nový úsek metra C z Ládví do Letňan. Stavba bude hotova. Probíhat zde bude jen montáž
konečných technologií. Vyjet by se mělo v první polovině roku 2008.
Těsně před cílovou páskou bude i stavba takzvaného Nového spojení, tedy nové spojky
Hlavního nádraží s Libní. V příštím roce již budou položeny koleje a dokončena estakáda od
Hlavního nádraží k Vítkovu.
Začne se stavět tunel pod Stromovkou. Pozadu nezůstanou ani silniční stavby. Pokračovat bude
výstavba jihozápadní části pražského okruhu u Radotína včetně několika tunelů a jednoho z
nejdelších pražských mostů. Dále by se měl začít stavět městský okruh pod Stromovkou.
Mimo silnic dálničního typu se Praha dočká i komunikací skromnějších. Naplno se totiž
rozběhnou práce na prodloužení Pobřežní ulice v Karlíně. Nepříliš známá stavba bude rozdělena
do dvou etap. Ta první, jejíž přípravné práce již probíhají, protáhne Pobřežní ulici od Šaldovy k
Invalidovně. Ve druhé etapě nová Pobřežní dorazí až k Voctářově ulici u Libeňského mostu.
Ulice, která má ulevit centru Karlína, bude mít ve výsledku čtyři jízdní pruhy a nové, tři metry
široké chodníky. Součástí stavby bude také třímetrový zelený pás se stromořadím.
Pražská záchranka bude Na Bulovce
Pražská záchranka bude mít po 150 letech své existence konečně svou vlastní budovu.
Záchranka, která dnes sídlí v budově ředitelství městské policie v Korunní ulici na Vinohradech,
by se měla přestěhovat do blízkosti Nemocnice Na Bulovce, kde má vyrůst nová budova za 300
až 400 milionů korun. Na financování stavby se má podílet i Evropská unie. Záchranáři si dnes
stěžují, že nemají kde opravovat či mýt sanitní vozy a že se dispečeři tísní v malých kancelářích.
Autobusové nádraží na Palmovce změní svou tvář.
Už od poloviny ledna mělo zaniknout autobusové nádraží na Palmovce. Na jeho místě totiž
vyroste během příštích dvou let téměř tři sta bytů a obchodní centrum. Dopravní podnik uzavřel
před několika lety dlouhodobou nájemní smlouvu s tím, že se stávající autobusové nádraží na
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Palmovce zmodernizuje a bude k němu přistavěno obchodní a administrativní centrum včetně bytů.
Po dobu výstavby budou autobusy, které tam dnes mají konečnou stanici, končit ve slepé části
libeňského mostu a pak se opět vrátí na Palmovku. Celý projekt je zatím ve fázi přípravy, takže si
nikdo netroufá odhadnout, kdy se autobusy vrátí zpět. Začít se stavbou by se mělo zhruba v
březnu příštího roku. Projekt nazvaný One Palmovka počítá s výstavbou dvou šestipodlažních domů
na území ohraničeném ulicemi Na Žertvách, Na Hrázi a Ronkova. Celkem by zde mělo vzniknout
zhruba tři sta bytů, které jsou už v prodeji. Nové centrum však nepřinese jen byty a obchody. Mělo
by dojít také k odhlučnění současné tramvajové trati a dalším úpravám. Plánovaná výstavba však
neodsune ze svého místa jen autobusové nádraží. Ustoupit stavbě budou muset i mobilní stánky,
které dnes lidé najdou na křižovatce u stanice metra Palmovka. Část jich zanikne při ohraničení
budoucí stavby centra, protože by vyvolávaly kolizi. K vyklizení prostoru a stěhování stánků radnice
Prahy 8 přistoupila počátkem ledna letošního roku. Z nádraží Palmovka vyjíždělo za jedinou
dopolední hodinu až 45 spojů a za rok tudy prošlo až 5,6 milionu lidí. Kde vzalo místo jméno?
Původní libeňskou viniční usedlost Milerka zdědila v roce 1631 po Vojtěchu Milerovi z Milderburgu
jeho dcera, provdaná Palmová. Od té doby se místu říká Palmovka.
Löwitův mlýn zachráněn
Nově zvolení radní Prahy 8 rozhodli, že nebudou prodávat budovy takzvaného libeňského
podzámčí, tedy bývalý Löwitův mlýn a Zámecký pivovar. Soutěž, kterou úřad na jaře vyhlásil, byla
zrušena. Radnice bude nyní hledat další možnosti, jak tyto budovy využít. Dřívější pokusy o
pronájem objektu byly neúspěšné. V tom, zda památku prodat, nebyla minulá městská rada
jednotná. Zámecký pivovar je nejstarším pivovarem na území současné Prahy 8. V roce 1545 až
1590 ho nechal postavit Albrecht Bryknar, někdejší majitel Libně. Roku 1900 byl pivovar zrušen,
později ho přestavěli členové hasičského sboru. Budova mlýna ze 13. století je pojmenována po
pekaři Jáchymu Löwitovi, který jej v roce 1883 koupil. Donedávna celý areál sloužil Divadlu S. K.
Neumanna.
V Praze 8 vzniknou dva nové ostrovy
Na Vltavě má v budoucnu vzniknout nový ostrov. Město totiž hodlá obnovit staré rameno Vltavy na
rozhraní Libně a Karlína, a rozdělit tak stávající Rohanský ostrov na dva. Nový ostrov by měl nést
jméno Maninský. Vytvoření nového ostrova je součástí rozsáhlého plánu na proměnu celé lokality
Rohanského ostrova. V části ostrova má vzniknout nové městské centrum s obytnými domy,
službami, hotely a kancelářemi. Plochy, které nejsou chráněny zábranami proti velké vodě, budou
sloužit pro odpočinek obyvatel. Pro novou zeleň, sport a rekreaci chce město využít zhruba 60
hektarů tamních pozemků. Nové možnosti využití má nabídnout právě rozdělení Rohanského
ostrova. Obnovení ramena Vltavy bude přibližně v místě původního, které bylo zasypáno v
devatenáctém století. V jižní části budou podle plánů plochy zeleně s promenádními cestami a
vyhlídková věž s majákem. Na části pozemků vyrostou domy, obchody, hotely a kanceláře, místa,
která nechrání protipovodňové zábrany, se pak promění v park. S Rohanským ostrovem se počítá i
při plánování olympiády. Vyrostl by tu velký plavecký areál. Obyvatele Holešovic a Karlína velkolepé
plány blaží. Než na ně dojde, byli by vděčni za přízemnější stavbu: lávku přes řeku na Štvanici.
Severní část území s přístavy osobních lodí by měla sloužit pro sport a rekreaci. V rozpočtu pro
příští rok má magistrát na tyto účely 208 milionů korun. Bude za ně přichystán projekt a začne se s
bouráním nynějších budov a terénními úpravami. Obnovu ramene Vltavy by chtělo město platit z
dotací ministerstva zemědělství. Další peníze získá prodejem pozemků v Karlíně, kterých tam
magistrát má asi 200 tisíc metrů čtverečních. Dále předpokládá, že dostane i dotace z fondů
Evropské unie. Plány celkového rozvoje Rohanského ostrova by se měly začít naplňovat po roce
2008, kdy tam mají být dokončeny inženýrské sítě a prodloužena Pobřežní ulice až k Libeňskému
mostu.
Rozdělení Rohanského ostrova má kromě oživení zanedbané oblasti v Libni také snížit riziko jejího
zatopení při velké vodě. Povodňová situace v oblasti se rozhodně zlepší. Sníží se totiž kulminační
hladiny velkých vod. Původní rameno Vltavy bylo zasypáno koncem devatenáctého století,
především kvůli výstavbě mlýnů, karlínského přístavu i nákladového nádraží. Řeka si však původní
cestu stále sama hledala a Rohanský ostrov je trvale podmáčený.
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Proč říkám „NE“ tramvajím do Bohnic
Jan Vašek

Nemá to žádnou pravidelnou periodu, ale čas od času se otevře myšlenka výstavby tramvajové
trasy na sídliště Bohnice.
Uvedu teď, proč jsem proti tomu.
Důvodů je více, a proto začnu tím, co je zřejmé až k tomu, co by z takové situace vyplynulo.
V současnosti je ve „špičce“ spojení autobusy obousměrně na trase „ Bohnice – stanice metra
Kobylisy“ na velmi dobré úrovni. Mimo špičku ,má dopravní podnik - myslím rezervy, ale
celkově mohu hovořit o spokojenosti.
Fakta :
Tramvajová trať má určitou „propustnost“ tedy množství tramvají, které se mohou současně
pohybovat na trati. Autobusů bude vždy více (nejsou limitovány kolejovou trasou), tramvaje
mají delší intervaly a jsou pomalejší. Když z jakéhokoli důvodu nastane výpadek tramvajové
dopravy (elektrické energie, porucha či dopravní nehoda) zkolabuje celý systém.
Oproti tomu výpadek autobusu z jakéhokoli důvodu způsobí „jen“ pozdržení nás cestujících, ale
víme, že za chvíli přijede další autobus.
Výpadek tramvají bohužel bývá takový, že trvá mnohem déle, někdy i hodiny, dle druhu
poruchy.
Pravda autobusy zrovna nevoní, ale tramvaje jsou zase hlučnější. Kdo někdy bydlel v domě
před nímž jezdí tramvaje ví své.
A na závěr? Něco o financích:
Výstavba tramvajové trasy je velmi drahá a tramvaje jsou dražší než autobusy. I když pravda
mají delší životnost.
Jak je to s prostorem ?
Koleje je třeba „někam“ položit, tedy na úkor současné silniční trati, výstavba zastávek je
v souvislosti s automobilovým provozem také značně problematická.
A snad poslední argument, tam kde zatočí nebo se otočí autobus, tam tramvaj potřebuje
mnohem větší prostor a sídliště Bohnice k tomu nejsou zrovna způsobilé. Ten prostor chybí.
Jednoduché shrnutí, tramvaje do Bohnic jsou pro nás z mnoha důvodů zcela nevýhodné.

Bazén Šutka
Roman Petrus, předseda OVV

Výstavba bazénu začala už v roce 1987 a dosud stála podle údajů z Magistrátu hlavního města
Prahy přes sto milionů korun. Kvůli nedostatku peněz byla stavba několikrát v historii
zastavena. Naposledy to bylo v roce 1996, tehdy ale kvůli restituci některých pozemků na
kterých stavba stojí. Město o pět let později, v roce 2001, parcely za 30 milionů korun
vykoupilo. Další nemalé prostředky se z městské pokladny pak každoročně vynakládají na
zakonzervování stavby. Ještě před sedmi lety přitom město plánovalo bazén dostavět a
financovat z dluhopisů, které si Praha opakovaně vzala ve výši několika miliard korun. Nestalo
se tak, a rozsáhlé nedokončené sportoviště dál chátralo. Magistrát Šutku několikrát nabízel v
soutěžích soukromým investorům. Po několika neúspěšných soutěžích se magistrát před čtyřmi
lety, v roce 2002, rozhodl, že areál dostaví ze svého. Záměr ale překazily záplavy v srpnu 2002.
Praha potřebovala peníze na odstraňování škod, na Šutku je neměla. Výběrová řízení na
dokončení a provozování areálu nikdy neskončila úspěšně. Poslední soutěž byla uzavřena v
polovině loňského roku. Nikdo se nepřihlásil.
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Nyní se snad vše obrací k lepšímu. Město znovu rozhodlo o tom, že plavecký areál dobuduje
samo. Podle náměstka primátora Pavla Klegy zatím není jasné, jestli torzo objektu z dob
socialismu nebude nutné částečně nebo dokonce zcela zbourat a plavecký areál vystavět
znovu. Vše bude záviset na statických posudcích, které musí určit například to, zda vana
bazénu má dobré základy.
Město má v rozpočtu pro příští rok na Šutku 39 milionů korun. Nejprve vznikne projekt a na
podzim letošního roku nebo v roce 2008 by se mohlo začít v areálu stavět. Celkové náklady se
odhadují na 250 až 300 milionů korun. Náklady na stavbu plaveckého areálu by se mohly
městu vrátit prodejem okolních pozemků. Investoři by na nich mohli postavit bytové domy a
prostory pro různé služby. Okolní pozemky jsou zatím určeny v územním plánu pro sportovní
využití. V kupní smlouvě na ně vlastníci mají sjednáno na určitou dobu předkupní právo.
Magistrát by je tedy mohl volně prodat až potom, co skončí.
V komplexu bude bazén o délce 50 metrů, dětský bazén, sauna, posilovna, šatny, restaurace
a rychlé občerstvení. Hlavní bazén by měl být hotov do tří let, dodal náměstek. Město plánuje
bazén využít také pro případnou olympiádu. Mohly by se tam konat soutěže v
synchronizovaném plavání a vodním pólu.

T. G. Masaryk
Jaromír Šída, předseda MO Libeň

7. března sluší se vzpomenout našeho Největšího Čecha. Toho dne roku 1850 v Hodoníně
narodil se Tomáš Garrigue Masaryk. Pocházel z chudé rodiny, ale svou pílí a nadáním po
absolvování akademického gymnázia vystudoval filozofickou fakultu. Roku 1879
stal se
docentem na univerzitě ve Vídni a v roce 1891 profesorem na české univerzitě v Praze.
Masaryk vyvinul nejen bohatou činnost jako univerzitní učitel a věnoval se vědecké literární
práci, ale začal se zabývati i politikou. Roku 1891 byl zvolen poslancem na říšské radě i na
zemském sněmu. Hlásil se k politickému realismu a demokracii.
Svou literární činnost, která začala již jeho habilitačním spisem na vídeňské univerzitě, Masaryk
zaměřil převážně na řešení sociálních problémů. Tím se názorově značně přiblížil k sociální
demokracii.
Když v roce 1914 vypukla první světová válka a s ní se vyhrotily snahy o získání
rovnoprávného postavení českého národa v rámci habsburské monarchie, Masaryk navázal a
přidal se na stranu volající rovnou o národní samostatnost. Okamžitě začal organizovat
cílevědomý odboj tzv. Mafii. Již v prosinci 1914 odjel do Itálie a v lednu pak emigroval do
Švýcarska, aby získal spolupracovníky mezi zahraničními Čechy a Slováky a zahájil jednání s
vedoucími politiky států Dohody. Masaryk se také podílel na založení československých legií.
Vyvrcholením Masarykovy odbojové činnosti byl okamžik, když na poradě ve filadelfské
Independece Hall přednesl Prohlášení nezávislosti národů střední Evropy. Zcela po zásluze se T.
G. Masaryk stal prvním prezidentem Československé republiky s čestným přídomkem prezident
Osvoboditel. V čele našeho státu stál až do 14. prosince 1935. Zemřel 14. září 1937.
T. G. Masaryka známe jako přesvědčeného demokrata s hlubokým sociálním cítěním. Byl
vlastně sociálním demokratem.
Čest jeho památce.

